
  

 2022-2021بالتعاون مع فريق تكنوسوفت    -منصة دربني  -  دارة التطوير والتنميةإ

 2022 - 2021   بدولة الكويت  ..     بالتعاون مع تكنوسوفت التطوير والتنمية قطاع الشئون اإلدارية والتطوير االداري التابعه الدارة  منصة دربني

 بالتعاون مع وزارة الصحة  ملرحلة رياض األطفال  تدريب العودة األمنة خطة

ي التابعة الدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت  
 2022-2021منصة دربن 

 

ميانا من وزارة التربية بأمهية الربامج التدريبية الوقائية يف مواجهة األزمات واملشكالت الطارئة إ

 رياض األطفال   مرحلةوماينتج عنها من آثار سلبية ،فقد تقرر عقد دورات تدريبية جلميع العاملني يف  

بالتعاون مع فريق خمتص   2022-2021يف العام الدراسي    استعدادا للعودة اآلمنه  مور  األوأولياء  طلبة  الو

 رة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت .اعرب منصة دربين التابعة الدمن وزارة الصحه 

 رياض االطفال   مبرحلة مجيع العاملني   -ة:املستهدف اتالفئ

 رياض االطفال طلبة   -

 مور  األ أولياء   -

 2021 اكتوبر   31إىل    سبتمي   5من بداية    الوقت الزمين للتنفيذ: 

 الوكيل املساعد لقطاع الشئون االدارية والتطوير االداري   - أ.رجاء بوعركي   :االشراف العام

 ادارة التطوير والتنمية   -  تابعة: املشراف واإل

   فريق تكنوسوفت    -

 رياض األطفال مراقيب   -

 املوجهني  األوائل لرياض األطفال - التوجيه العام   -

 رياض األطفال مديرات   -

موجه فين حاسوب   – أ. اجلازي العتييب     :  فريق تكنوسوفت مسئول   
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  :التدريب فرق 

 التدريب املختص من وزارة الصحه فريق 

 حويل التعليمية منطقة   –مسر سعيد د.

 االمحدي التعليميةمنطقة  –وفاء صديق د.

 اجلهراء التعليمية منطقة  –شيين صابر د.

 العاصمة التعليمية منطقة   – غدير الغضبان د.

 الفروانية التعليميةمنطقة  - جنالء حممودد.

 مبارك الكبي التعليمية منطقة   –مشية مسعد د.

 فريق تكنوسوفت

 أ.شعيع عواد العتييب _موجه فين اجتماعيات 
 العصيمي _موجه فين علوم  حممد  أ.على

 أ.عماد فايز_موجه فين حاسوب 
 موجه فين علوم - سلطانحسني أ.أشواق 

 معلم حاسوب -أ.نوره محدي السيد
 معلم جغرافيا -العتييب حممد  أ.جراح

 معلم رياضيات - عبداحلميد أ.هنال هاشم
 معلم كيمياء -عاشور  حامد أ.أمحد 

 
 

 :سري العمل تقارير  •

o ى النماذج  عل لرياض األطفال تقارير التدريب للموجه العام  لرياض االطفال يقدم املوجه الفين األول
 . املخصصة لذلك واملعده من قبل ادارة التطوير والتنمية )منصة دربين(

o لقطاع  املساعد للسيد الوكيل   تقرير شامل عن عملية التدريب العام لرياض األطفال املوجه سلمي
 . للسيد الوكيل املساعد للتعليم العام   ونسخه منهاإلداري الشئون االدارية والتطوير  

o ى النماذج املخصصة لذلك واملعده من  عل رياض األطفالملراقيب تقارير منتظمة  هالروض ةمدير تقدم
 . قبل ادارة التطوير والتنمية )منصة دربين(

o املساعد  للسيد الوكيل  مث الدارة املنطقة سلم الشئون التعليمية تقرير شامل عن عملية التدريب ت
 . للسيد الوكيل املساعد للتعليم العام  ونسخه منه اإلداري لقطاع الشئون االدارية والتطوير 

  



  

 2022-2021بالتعاون مع فريق تكنوسوفت    -منصة دربني  -  دارة التطوير والتنميةإ

 2022 - 2021   بدولة الكويت  ..     بالتعاون مع تكنوسوفت التطوير والتنمية قطاع الشئون اإلدارية والتطوير االداري التابعه الدارة  منصة دربني
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 فريق تكنوسوفت بالتعاون مع  املختص من وزارة الصحة  فريق التديب ينفذ التدريب
 من خالل منصة دربين للتدريب عن بعد 

 

 اخلطة التدريبية  التاريخ 

قطاع  -  لرياض االطفال  املوجهني األوائل والتوجيه العام و  اجتماع مراقيب رياض األطفال 2021سبتمرب 9
 الشئون اإلدارية والتطوير االداري

12-13 
 2021 سبتمرب

 ترشيح التوجيه الفين لرياض األطفال بكل منطقة تعليمية -
إدارة  ترشيح ثالثة من كل روضة من رياض األطفال على ان يكون احد املرشحني من -

 )مديره او مديره مساعد ( الروضة 
تسلم املناطق التعليمية امساء املرشحني حلضور الدورة التدريبية  : تسليم الترشيحات 

 2021سبتمرب   13االثننيالتطوير والتنمية يف موعد اقصاه  الدارة
 

20-22 
 2021 سبتمرب

 لرياض األطفال لعودة االمنه األوىل لدورة ال
حسب  تأهيل املرشحني من رياض األطفال على االشتراطات الصحيه للعودة االمنه للرياض  

 املناطق التعليمية 
   لرياض األطفال   والتوجيه الفين :  الفرق املرشحة من رياض االطفال الفئة املستهدفة 
 التدريب املختص من وزارة الصحة  فريق    فريق التدريب: 

 أعضاء فريق تكنوسوفت املخصصني للمناطق التعليمية  اإلشراف واملتابعة: 
 وزارة الصحة  احملتوى التدرييب املعتمد من  احملتوى التدرييب : 

 

22-27 
 2021 سبتمرب

     رياض األطفالالدورة الشاملة جلميع العاملني يف 
 املؤهلني من دورة العودة االمنه لرياض األطفال    فريق التدريب: 

 واملتابعة: اإلشراف  
 إدارات رياض األطفال  -
 مراقيب رياض األطفال   -
 لرياض األطفال  التوجيه الفين  -

 وزارة الصحة احملتوى التدرييب املعتمد احملتوى التدرييب : 
  

28-30 
 2021 سبتمرب

 نشر أدوات توعوية للطلبة وأولياء األمور بأهم االشتراطات الصحية  -

4-6 
 2021اكتوبر

املساعد  - الوكيل  للسيد  التدريب  تقارير  والتطوير   تسليم  االداريه  الشئون  لقطاع 
 للتعليم العام ونسخه منه للسيد الوكيل املساعد  االداري
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 بالتعاون مع وزارة الصحة  ملرحلة رياض االطفالخطة تدريب العودة األمنه 
 

   : سبتمرب  22 -20 املرحلة األوىل

روضة  التدخل السريع اخلاص بكل    ثالثة من اعضاء فريق   الفنية لرياض األطفال و   التواجيه   تأهيل

عرب منصة دربين باشراف  وزارة الصحة  ل   التابع فريق التدريب املختص  من قبل      من رياض األطفال 

 فريق تكنوسوفت.

 

   : سبتمرب 27- 22 املرحلة الثانية

االطفال العاملني يف  تأهيل مجيع   اإلدارية    رياض  التعليمية(  -)اهليئة  الزمين  اهليئة  اجلدول  وفق 

باخلطة   تنفيذ  املرفق  املشرف على  الرياض  روضةالتدريب بكل    خطة ويكون  ومراقيب    إدارات 

 .والتواجيه الفنية رياض األطفال 

   : سبتمرب 30- 28الثالثه املرحلة 

تتضمن    رياض االطفال  وأولياء أمور  طلبةبوسترات .....ل-صور- توعويهنشر أدوات توعوية فيديوهات  
   رياض األطفالاالشتراطات الصحيه للعودة اآلمنه املرحلة  اهم

 
 

 ادارة التطوير والتنمية  املهام املطلوبة من  ▪

 حسب املناطق التعليمية اتمتابعة استالم امساء املرشحني واعداد قوائم بامساء املتدرب -

   لرياض األطفالاعداد االحصائية اخلاصة باالعداد التدريبية   -

 متابعة ما يستجد من مهام تدريبية   -

 فريق تكنوسوفت  املهام املطلوبة من   ▪

واالشراف على    لرياض األطفالاملشاركة يف اعداد اخلطة التدريبية للعودة التدرجيية االمنه  -

 عرب منصة دربين التابعة الدارة التطوير والتنمية .تنفيذها 

 انشاء الفرق اخلاصة بتأهيل املرشحني من فريق التدخل السريع عرب تطبيق تيمز )منصة دربين(  -

 متابعة اضافة املرشحني وانضمامهم لفرق التدريب على تطبيق تيمز  -
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د انعقادها وفق اجلدول الزمين اخلاص بكل منطقة  االشراف على  الدورة التدريبية خالل مواعي -

 تعليمية
 

 

 رياض األطفال مراقيب املهام املطلوبة من  ▪

   وفق املوعد احملدد الدارة التطوير واالتنمية  تسليم الترشيحات  -

 وفقا للمواعيد احملددة لكل منطقة تعليمية لالشتراطات الصحية  حضور الدورة التدريبية  -

   ومتابعة عملية التدريب برياض األطفال اإلشراف على تدريب مجيع العاملني -

لقطاع الشئون االداريه   للسيد الوكيل املساعد  الدارة املنطقة مث تسليم التقارير املطلوبة -

حسب التوقيتات املربجمة   للتعليم العام ونسخه منه للسيد الوكيل املساعد  والتطوير االداري 

 لذلك وفقا خلطة التدريب

 التوجيه الفين لرياض األطفالاملهام املطلوبة من  ▪

 التطوير واالتنمية وفق املوعد احملدد   تسليم الترشيحات الدارة -

 اإلشراف على تدريب املعلمات برياض األطفال ومتابعة عملية التدريب   -

 بوسترات ......(-صور-انتاج أدوات توعوية ألولياء األمور والطلبة )فيديوهات  -

لقطاع الشئون االداريه   للسيد الوكيل املساعد  مث مللتوجيه العا تسليم التقارير املطلوبة -

حسب التوقيتات املربجمة   للتعليم العام ونسخه منه للسيد الوكيل املساعد  والتطوير االداري 

 لذلك وفقا خلطة التدريب

 رياض األطفال ادارات ملهام املطلوبة من ا ▪

  هأو مدير   ه)مدير إدارة الروضة احدهم ميثل ثالثة من اعضاء فريق التدخل السريع ترشيح  -

 مساعد( 

 وفق اآللية املتفق عليها خالل الدورة   برياض األطفالمجيع العاملني اإلشراف على تدريب  -

حسب التوقيتات املربجمة لذلك    رياض األطفالمراقب  دارة املنطقة إل تسليم التقارير املطلوبة  -

 .  وفقا خلطة التدريب
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 بالتعاون مع وزارة الصحة لرياض االطفالتدريب العودة األمنه الزمنية لتنفيذ طة اخل
 

 

 تعقد مجيع الدورات التدريبية عن بعد باستخدام تطبيق تيمز )منصة دربين (
 يتخللها نصف ساعه استراحه ونصف  الثانية عشر الدورة صباحية من الساعه التاسعه اىل الساعه 

 

    جدول مواعيد الدورة التدريبية حسب املناطق التعليمية  ▪

 

 اليوم والتاريخ  املنطقة التعليمية 

 التعليمية الفروانية منطقة
 2021 سبتمرب   20 االثنني

 التعليمية  اجلهراء منطقة

 التعليمية  العاصمة منطقة
 2021 سبتمرب 21 الثالثاء

 منطقة مبارك الكبي التعليمية
 

 التعليمية  حويل  منطقة
 2021 سبتمرب 22 األربعاء

 التعليمية االمحدي منطقة

 


